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Dienst van vandaag:
Lief en leed
Ds. Van der Plicht
Marleen Huizer is weer thuis na een rugoperatie. Blij
Schriftlezing Psalm 43
en dankbaar. Ze bedankt iedereen voor gebed,
Schriftlezing: Johannes 1: 1 t/m 5
kaartjes, berichtjes en telefoontjes. Dat heeft haar erg
goed gedaan.
Vakantie
Van 1 – 10 mei hoop ik van een vakantie te genieten!
Tuinman gezocht
Mocht u tijdens die periode dringend een predikant
De heer M.J. de Gier heeft te kennen gegeven te
nodig hebben, neemt u dan contact op met de praeses
stoppen als tuinman voor onze kerk.
(Marianne van der Bas) of met de scriba (Sicco
Hij onderhield de zuidzijde van de tuin wat ongeveer
Kooistra) van de kerkenraad.
een derde van de hele tuin is.
Zij weten op welke predikant uit de regio een beroep
Wie wil dit overnemen ?
kan worden gedaan.
ds. Luci Schermers
Belangstellenden kunnen zich hiervoor opgeven bij
Jan de Korte, e-mail j.korte52@upcmail.nl of tel.
551427.
moederdagtaarten
Beste gemeenteleden,
Stilte voor de opwekking
Graag wil ik u er aan herinneren dat u nog steeds
Op 7 mei a.s. is het alweer de laatste samenkomst van
moederdagtaarten kunt kopen voor Roemenië.
het seizoen, bij de Vrouwenbijbelstudiekring.
De taarten kosten 10 euro per stuk waarvan 5 euro
We gaan dan kijken en luisteren naar een DVD met
gaat naar schoolspullen voor de kinderen in Roemenië.
Otto de Bruijne, over “De stilte voor de opwekking”.
De lijst om je hiervoor op te geven hangt in de
Het leven kan moeilijk zijn, er kan je veel onrecht
ontmoetingsruimte. De taarten kunnen vanaf 5 uur tot
worden aangedaan, het kan vol tegenslagen zijn, je
6 uur op zaterdag 9 mei opgehaald worden, als u dat
bent bang, je kunt je erg alleen voelen en je dan
niet haalt kunt u ze bij mij thuis ophalen (middelland
afvragen of de Heer je wel ziet? Elia is bang, hij vlucht.
38, Krimpen aan de lek).
Vluchten is niet fout als je maar de goede kant uit
Groetjes, Nienke van der Laan
vlucht. Waarheen vlucht jij? Wat is jouw bron? Waar
kom je vandaan? Wat is je begin? Kunnen we ons
Collecteafkondiging
levensverhaal bij Hem brengen en stil worden? Otto de
Help de nieuwe kerk in Amsterdam
Bruijne zal over deze zo belangrijke vragen met ons
Heilig Vuur West in de wijk Oud West in Amsterdam is
spreken, in deze DVD. U bent allen van harte
een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk.
uitgenodigd met ons mee te kijken, luisteren en na te
Ds. Margrietha Reinders is aan deze plek verbonden.
denken, ook mannen zijn welkom.
Ze weet dat mensen buiten de kerk ook verlangen
Plaats: Dorpsstraat 1, in Krimpen aan de Lek
naar God. Ze zoekt hen op in buurthuizen en cafés. In
Tijd: 9.15 – 11.15 uur, om 9.00 uur is er koffie.
Oud West wonen veel singles en mensen met een
Informatie: 0180510278 – 01805224609.
beperkte kans om te werken of een opleiding te
volgen. Onder hen veel eenzame mensen die graag
De bloemen van deze zondag gaan naar....
…. dhr. K. Rigterink voor zijn verjaardag.
deel willen uitmaken van een liefdevolle gemeenschap.
Ds. Margrietha organiseert voor hen maandelijkse
bijeenkomsten in een café waar mensen samen een
Koster
gedeelte uit de Bijbel lezen en daarover doorpraten. En
02-05 t/m 08-05 dhr. C. Hesse
vieringen met een maaltijd. De opbrengst van de
09-05 t/m 13-05 dhr. J. Klerk
collecte is bestemd voor pioniersplekken die mensen
14-05 t/m 15-05 dhr. P. van Gorkum
ook buiten de kerk bereiken met de liefdevolle
boodschap van God. Van harte aanbevolen!
Kerkdienst zondag 10 mei
10.00 uur Ds. Leurgans
Deurcollecte 10 mei.
De opbrengst van de deurcollecte van volgende week
10 mei willen we bestemmen voor de slachtoffers van
de aardbeving in Nepal.
De diaconie
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